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Usnesení zastupitelstva městyse
4. veřejného zasedání konaného dne 25.

února 2015

Zastupitelstvo městyse

A. Schvaluje:
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11.4

jednacího řádu ZM dle návrhu StaIosty'
?měnu
Cleny osadního výboru: p. Němečková a p. Karásek.
Plán práce finančníhovýboru, kontrolního výboru, výboru pro Životní prostředí, stavebního
výboru, výboru pro kulturu a sporl a osadního výboru pro rok 2015.
Smlour,u o poskýování právních služeb se spol. KVB advokátní kancelář s.r.o.
Revokaci usnesení č. 4/36 z roku 2013.
Smlouvu na zřízení věcného břemene na parcele 2633124 se SŽDC.
Výběr firmy na provedení demolic v objektu býalých kasáren _ fa' ZEMPRA KL s.r.o.
dle cenové nabídky.
Ing. Jana Bendujako hajného městyse od 1. 3. 2015
YyÍazeni dílny PAD 2 e.č.097-92-43 z inventáře městyse na základě sm1ouvy o výpůjčce
z l. 12.2006.
Bezúplatné převody na školu a vyřazení ostatního majetku dle náwhu inventrimí komise.
Rozpočtová opatření k 28.2.2015.

B. Bere na vědomí:

12.4
13.4

l4.4

15.4
16.4
L1.4

Zprávu starosty o plnění usnesení.
Zprávu stavebního výboru.
Výročnízprávy Masarykoly základní a mateřské školy za rok 201312014.
Výročnízprálr'r knihovny městyse za rok 2014,
Možnost prezentace v časopisu Moje země.
Zptávu z- jednÍní finančníhovýboru.

C. Uk|ádá:

17.4

Starostovi Zajistit příplaÝu Dohody o narovnání se spol. První chodská obchodní spol.

18'4

s.r.o.
Radě a stavebnímu výboru připravit návrh rozpočtu na opravu 55 bytových jednotek v č.p.
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23.4
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33 0.

Starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemků č. 287 612 a 287 613.
Starostovi a místostarostovi vstoupit v jednání s fa. Galileo Corporation s.r.o.
Starostovi a míStostarostovi zjistit výpovědní podmínky se spol. WEBHOUSE, s.r.o.
Místostarostovi zajistit doplnění inventr{Lrních štítkůna majetek městyse.
Starostovi projednat s firmou Praves s.r.o. moŽnosti prodeje soupravy PAD 2 e.č.317.66.
90 a pŤívěsůna vodu.
Starostovi uzavřít smlouvu na demolici objektů v bývalých kasámách s firmou ZEMPRÁ
s.r.o.

D. Neschvaluje:

25.4

Žádost p' Šperlana koupi části pozemku č. 2876.

Termín příštíhozasedáni zastupitelstr'a 29. 4.2015,
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Jan Bozděch
StaroSta městyse

